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Ajuts Ramón y Cajal 2014 - Característiques del programa 
 
 
L’ordre ECC/1402/2013, de 22 de juliol, estableix les bases reguladores de la 
concessió de subvencions públiques en el marc del Programa Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, modificada per 
l’ordre ECC/1820/2014, de 26 de setembre, i la resta de normes vigents que 
siguin d’aplicació. 
 
La Resolució d’1 de desembre de 2014 (BOE núm. 294, de 5 de desembre) fa 
pública la convocatòria corresponent a l’any 2014 de diverses actuacions 
contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma 
Estatal d’Incorporació, del Programa Estatal de Promoció de Talent i la seva 
Ocupació en R+D+I, dins el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica 
i d’Innovació 2013-2016.  
 
Aquesta convocatòria està dividida en cinc capítols, que estableixen les 
disposicions comunes o específiques de: 
 
1. Tots els programes; 
2. Ajuts Ramón y Cajal; 
3. Ajuts Juan de la Cierva–Formació; 
4. Ajuts per a Personal Tècnic de Suport; i 
5. Ajuts Juan de la Cierva–Incorporació. 
 
Les característiques més destacades dels ajuts Ramón y Cajal 2014 són: 
 
Objectiu: 
 
L’objectiu d’aquest subprograma és promoure la incorporació d’investigadors 
nacionals i estrangers amb una trajectòria destacada en centres d’R+D mitjançant, 
 
 D’una banda, 
o La concessió d’ajuts d’una durada de cinc anys per a la seva contractació 

laboral i 
o Un finançament addicional per a l’execució de l’activitat d’investigació que es 

realitzi, i, 
 D’una altra part, la concessió d’ajuts per a la creació de llocs de treball de 

caràcter permanent per a la seva posterior incorporació en els agents del 
Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació beneficiaris d’aquests 
ajuts. 

 
Nombre d’ajuts: 175 ajuts, dels quals 3 es reserven per a la contractació de 
persones amb una discapacitat igual o superior al 50%. 
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Contractació: 5 anys. 
 
Dotació: 
 
 Salari brut any: 33.720€ (mínim de 31.600€), 
 Despeses d’execució: 40.000 euros en total per als 4 primers anys, 
 Ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent: 100.000 euros 

per plaça. 
 
Requisits dels doctors: 
 
a) Estar en possessió del grau de doctor. 
 

En el cas de sol·licitants al torn general, la data d’obtenció del grau de doctor 
ha d’estar compresa entre l’01/01/2004 i el 31/12/2011. 

 
S’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor, la data de lectura i 
aprovació de la tesi doctoral. 

 
En el cas del sol·licitants al torn de persones amb discapacitat, la data 
d’obtenció del grau de doctor ha d’estar compresa entre l’01/01/2001 i el 
31/12/2009 

 
b) No haver estat beneficiari/ària d’un ajut a través de les convocatòries anteriors 

del programa o subprograma Ramón y Cajal. 
 
c) No ser beneficiari/ària, en la data de publicació de la resolució de la 

convocatòria Ramón y Cajal 2014, d’un ajut a través del Subprograma Juan de 
la Cierva, a excepció de qui l’hagi gaudit almenys un any. 

 
Finançament: Fons MINECO i fons propis i/o aliens diferents de MINECO. 
 
Sol·licituds: De forma simultània les Universitats i els candidats. Els candidats no 
necessiten l’acceptació prèvia de la Universitat. 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 
 
a) Termini URV: 9 de gener de 2015(1) (13 hores, hora peninsular). 
 
b) Termini MINECO: 20 de gener 2015 (15 hores, hora peninsular). 
 
(1)

 Data màxima de recepció de les fitxes de grup al Servei de Gestió de la Recerca. 

 
Avaluació: ANEP 
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Incorporació: màxim 6 mesos des de la publicació de la resolució de concessió. 
 
Tingueu en compte que: 
 

 Amb caràcter previ a la formalització de l’acord d’incorporació a la URV d’un 
investigador/a dels ajuts Ramon y Cajal, el departament al qual s’hagi 
d’adscriure aquest investigador/a haurà de trametre al Vicerector de Política 
Acadèmica i de PDI el seu vist-i-plau a la incorporació, juntament amb la 
proposta que prevegi com es corregiran, si s’escau, els efectes de la 
incorporació permanent de l’investigador/a, una vegada finalitzat el contracte 
acollit als ajuts Ramon y Cajal, sobre la plantilla del Departament. 

 

 El vist-i-plau i la proposta esmentats en el punt anterior, que hauran de ser 
acordats pel Consell de Departament, seran requisits indispensables per què 
la Universitat pugui formalitzar l’acord d’incorporació. 

 

 En qualsevol cas, la incorporació permanent dels investigadors/res dels ajuts 
Ramon y Cajal a la URV, una vegada finalitzat el seu contracte, es durà a 
terme en funció de les disponibilitats pressupostàries i mitjançant la 
convocatòria de places de personal docent, a les quals podran accedir a través 
dels preceptius concursos de selecció. 

 
Recordeu que la Universitat:  
  

 Potenciarà els àmbits científics corresponents a àrees deficitàries en 
professorat, preferentment aquelles coincidents amb els àmbits prioritaris de 
recerca de la URV 

 

 L'elaboració de la proposta de nombre de contractes per cada àrea ANEP es 
realitzarà en funció dels possibles candidats/tes presentats pels grups de 
recerca, d'acord amb el document de sol·licitud del grup. 

 

 Els grups de recerca seran responsables de donar suport a l'investigador/a 
Cajal. 

 

 Cada proposta tindrà el vist-i-plau de la direcció del Departament del grup 
interessat en acollir un investigador/a Ramón y Cajal. 

 

 En la convocatòria actual, la Universitat prioritzarà les àrees temàtiques i els 
grups de recerca que no hagin gaudit d'investigadors Cajal en les edicions 
anteriors (veure relació d'investigadors Cajal). 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/recerca_innovacio/programes/altres/cajal/2013/ryc2013_taula_investigadors.pdf

